Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Usnesení č.
4/53
Návrh doplněného programu zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2011.
4/54
Za členy návrhové komise na usnesení p. Ivanku Cáskovou, místostarostku obce a Ing.
Jaroslava Jurníčka, člena rady obce.
4/55
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva obce p. Petra Kouřila, člena rady obce
a p. Martina Fródla, člena zastupitelstva obce.
4/56
Aby diskuse k jednotlivým projednávaným bodům programu probíhala zvlášť.
4/57
Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011
v rámci Programu obnovy venkova na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
projektu „Komunikace Určice“.
4/58
Použití finančního daru od společnosti FVE 30 s.r.o., se sídlem Vídeňská 55, Brno, PSČ 639
00, IČ: 291 973 68 ve výši 243,112,- Kč na účel v souladu s ustanovením článku III. Darovací
smlouvy ze dne 31.1.2011 mezi výše uvedenou společností a obcí Určice a to Tělovýchovné
jednotě SOKOL Určice, 798 04 Určice 350, IČ: 440 534 87 formou poskytnutí finančního
příspěvku na základě smlouvy.
4/59
Přidělení finanční částky 5.463,- Kč za odvod části výtěžku z provozu výherního hracího
přístroje za rok 2010 obci Tři Studně, se sídlem Tři Studně, pošta Fryšava, PSČ 592 04, IČ:
00842214 na zabezpečení konání kulturní akce „OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ v roce 2011,
v souladu s ustanoveními zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů, od provozovatele tohoto zařízení firmy BONUS Zlín, s.r.o.,
Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4.

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Usnesení č.
4/60
Žádost p. Jiřího Krychtálka o odkoupení stavebního pozemku parc. č. 1887/6 v katastrálním
území Určice. Žádost bude vedena v evidenci žádostí o přidělení stavebních pozemků, vedené
Obecním úřadem Určice.
4/61
Materiál „Zůstatky úvěrů u Volksbank CZ a.s. k 31.12.2010“.
4/62
Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu za rok 2010.

4/63
Výroční zprávu za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4/64
Informaci Sdružení místních samospráv České republiky ve věci omezování poštovních
služeb v obcích.
4/65
Materiál „Porovnání příjmů a výdajů v souvislosti s provozem vysokorychlostního internetu
v obci za rok 2010“.
4/66
Žádost Klubu přátel Základní školy v Určicích o poskytnutí finančního příspěvku na vybavení
dětského hřiště na zahradě mateřské školy.
4/67
Informaci starosty obce o jednání ve věci přidělení dotace na další etapu rekonstrukce objektů
Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace.
4/68
Informaci o předpokládaném termínu příštího zasedání zastupitelstva obce.
4/69
Ostatní informace Rady obce Určice.

